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غاُر الَبطِّ الـَخْم�ُس اإلى الغابِة  جاَءْت �صِ

غيِر .. ِلتَلَْعَب َمَع �َصديِقها ال�صَّ

 : قاِئلًة  �َصديَقُهم  الَبطِّ  غاُر  �صِ لَْت  �َصاأَ

»ماذا تَْفَعُل؟ َدْعنا نَلَْعْب َمًعا«!

بيُّ قاِئًل : » اأَنا اآ�ِصٌف، َفلَْن  اأَجابَها ال�صَّ

َن  الآ نَّني  ِلأَ َمَعُكْم؛  لَْعَب  اأَ ْن  اأَ اأَ�ْصتَطيَع 

الغابِة  في  �َصْيٍء  ُكلِّ  ِبَعدِّ  ا  ِجدًّ َم�ْصغوٌل 

َعلَى اأَ�صاِبعي « .

انْتابَتْها  َوَقِد   ، الَبطِّ  غاُر  �صِ قالَْت 

ُد  : »مــــاذا تَْق�صِ الـَحيْـــــرةُ 

ِبَذِلَك؟ َكيَْف يُْمِكنَُك 

اأَْن تَُعــــدَّ ُكلَّ �َصــْيٍء 

فــي الغابـــِة َعلَـــــى 

اأَ�صاِبِعــــَك ؟ « .





غيُر :  بيُّ ال�صَّ قاَل ال�صَّ

»انُْظروا َجيًِّدا .. َهَذا ِجْذُع �َصَجرٍة .. 

اإًذا اإِ�ْصَبع واِحد .. هاتاِن �َصْخَرتاِن .. اإًذا اإِ�ْصَبعاِن .. 

َهِذِه ثَلُث ِثماٍر ِمَن الَفراْولِة .. اإًِذا ثَلثُة اأَ�صاِبع « .

غاُر الَبطِّ قاِئلًة : »اأوه! يا لَُه ِمْن �َصْيٍء ُم�َصلٍّ ، َبْت �صِ تََعجَّ

يَبْدو اأَنَّ الَعدَّ َعلَى الأَ�صاِبِع �َصْيءٌ ُمـْمِتٌع! « .







غاُر الَبطِّ اأَْجِنَحتَها عالًيا ، َونََظَرْت تَـْحتَها قاِئلًة :  ِعنَْدِئٍذ َفَرَدْت �صِ

؛ ِلأَنَُّه لَيْ�َصْت لََديْنا اأَ�َصاِبـُع ! « . ».. َولَِكنَّنا ل نَ�ْصتَطيُع الَعدَّ

بيِّ ، َفَقاَل :  َظَهَر التَّاأَثُُّر َعلَى َملِمِح ال�صَّ

» ُمنُْذ الآَن َف�صاِعًدا ، �َصاأَقوُم ِبالَعدِّ َعلى اأَ�صاِبعي نَيابًة َعنُْكْم . 

اْطلُبوا ِمنِّي اأَْن اأَُعدَّ لَُكْم اأَيَّ �َصْيٍء تُريدونَُه .. 

َف�َصْوَف اأَْح�ِصبُُه لَُكْم ِمْن َفْوري َعلَى اأَ�صاِبعي « .

ا ! َهذا راِئٌع ! َح�َصًنا ! « . َغاُر الَبطِّ ُمنَْدِه�صًة : » َحقًّ َهتََفْت �صِ



اِت قاِئلًة :  انَْدَفَعْت اإِْحَدى الَبطَّ

ْم�َس! َهْل يُْمِكنَُك - ِمْن َف�ْصِلَك -  »اأَنا اأُِحبُّ ال�صَّ

ْم�َس ِمْن اأَْجلي ؟«. اأَْن تَـْح�ِصَب ال�صَّ

بيُّ : » ِبُكلِّ تَاأْكيٍد ! « . اأَجاَب ال�صَّ





�َصْم�ٌس واِحدةٌ ...

اإِ�ْصَبٌع واِحٌد ...

ُل �َشْيًئا واِحًدا . َبٌع واِحٌد ُيَمثِّ اإِ�شْ





ٌة �َصغيرةٌ اأُْخَرى :  قالَْت بَطَّ

يُـْمِكنَُك  َهْل  حاَب..  ال�صَّ اأُِحبُّ  »اأَنا 

َعَدَد  تَـْح�ِصَب  اأَْن   - َف�ْصِلَك  ِمْن   -

حاِب ِمْن اأَْجلي ؟ «. ال�صَّ

بيُّ : » ِبُكلِّ تَاأْكيٍد ! « . اأَجاَب ال�صَّ





�َصحابَتاِن بَيْ�صاواِن ..

اإًِذا اإِ�ْصَبعاِن ..





فحة التي َتليها ( . فحة ، قبل اأن تنتقَل اإلى ال�شَّ فَل يقوُم بح�شاِب عدِد الدوِد الـَمْر�شوم في ال�شَّ ) يمكنك اأن َتترَك الطِّ



ُك  تَتََحرَّ دودةٌ  ُهناَك  كانَْت 
ْحَدى  اإِ �صاَحْت   .. ُملْتٍَو  ِب�َصْكٍل 

َبًة :  غار الَبط ُمتََعجِّ �صِ
َطعامي  َوهي   ! دودةٌ نَّها  اإِ «
يُـْمـِكــنُــــَك  َهــــْل  ــــُل!  الـُمَفــ�صَّ
تَـْح�ِصَب  ْن  اأَ َف�ْصِلــَك-  -ِمْن 

وِد ِمْن اأَْجلي «. َعَدَد الدُّ



3،2،1 .. ثَلُث ِديداٍن زاِحفٍة ..

3،2،1 .. ثَلثُة اأَ�صاِبع ..





فحة التَّالية ( . فل فر�شًة في اأَن يح�شَب عدَد ال�شفادِع المر�شومِة في ال�شفحة، قبَل النتقاِل اإلى ال�شَّ )امنح الطِّ



غاِر الَبطِّ قاِئلًة :  �صاَحْت اإِْحدى �صِ
َعَدَد  اْح�ِصْب  اأَْرجوَك،   ! �ُصْفَدٌع  اإِنَُّه   ! انُْظْر   ! »انُْظْر 
ْفدَع ِمْن اأَْف�َصِل اأَ�ْصِدقائي«. فاِدِع ِمْن اأَْجلي.. اإِنَّ ال�صُّ ال�صَّ



3،2،1، 4.. اأَْربَعُة �َصفاِدع ..

3،2،1، 4.. اأَْربَعُة اأَ�صاِبع ..





ْمَن َمـْجموعِة الَبطِّ - قاِئلًة ِلنَْف�ِصها : ٍة - �صِ تَ�صاَءلَْت اأَ�ْصَغُر بَطَّ

» ماذا يَـِجُب َعلَيَّ اأَْن اأَْح�ِصَب؟ « ثُمَّ َهتََفْت : » نََعْم! اأَنَا اأَْعِرُف !

اأَْرجوَك ، اْح�ِصْب َكْم ُهَو َعَدُدنا ؟ « .

بيُّ : » ِبُكلِّ تَاأْكيٍد ! « . اأَجاَب ال�صَّ

اٍت .. 3،2،1، 4، 5 .. َخـْم�ُس بَطَّ

3،2،1، 4، 5 .. َخـْم�صُة اأَ�صاِبـع ..







اٍت.. واِحدة ، ِاثنتاِن ، ثَلُث ، اأَْربَُع ، َخـْم�ُس بَطَّ

واِحد ، ِاثناِن، ثَلثَُة ، اأَْربَعُة ، َخـْم�صُة اأَ�صاِبـع..



لعبة » استخدم أصابعك 

لعدِّ أْجزاء جسمك «
�لهدف : ا�ْشِتخدام اأ�شابعك الخم�شة لح�شاب اأجزاء ج�شمك.

�لم�شادر : اأْج�شامنا .

في  ويبداأون   ، مًعا  فل  والطِّ الوالداِن  يجل�س   -1
العد ، من واحد اإلى خم�شة على اأ�شابعهم .

اإلى  بالإ�شارة  العدِّ  ، يمكنك بدَء  البداية  3- في 
العينين ، ثم الأذنين ، ثم الأنف ، ثم الفم . وفيما 
ُتْدِمَج اأكثَر من جزء من الج�شم  بعد ، يمكنك اأن 
اأثناء الإ�شارِة في وقٍت واحٍد ، كاأن ت�شير اإلى عينيك 

واأذنيك مًعا ، اأو ت�شير اإلى اأذنيك والفم مًعا .

بيعي اأن يكون الح�شاُب الإجمالي للعينين والأذنين اأربعة ، بينما يكون ح�شاب عد الأذنين والفم  4- من الطَّ
ثالثة فقط .. وا�شِل الدمَج في الإ�شارة اإلى اأجزاء الج�شم ، بين اأكثر من جزء في وقٍت واحد )مع مراعاِة األَّ 

يكون اإجمالي اإح�شاء الأجزاء المْدمجة من الج�شم بالإ�شارة اإليها ، في وقت واحٍد اأكثر من خم�شة ( .

اختياُر  )يمكن  اأوًل  بالن�شراف  منهم  �شخ�س  يقوم    -2
ال�شخ�س الذي َيْرَغب في ذلك ، بل من الممكن اأن تكون اأنت، 
لعبِة  باأداء  اأو  معدنية  عملٍة  با�شتخدام  القتراع  طريِق  عن 
خور)*( ، اأو با�شتخدام ورِق ومق�شات ... اإلخ ( . ويمكن  ال�شُّ
لل�شخ�س الذي يغادُر الغرفة اأن يقول- مثاًل- : » اأذنان بينما 
يم�شك - اأثناء ذلك- باأذنيه ؛ فيكون على الآخريَن اأن يرفعوا 
تمت  الذي  لل�شيء  ا�شتيعاَبهم  ليوؤكدوا  ؛  فقط  اثنين  بعين  اإِ�شْ
ه  الإ�شارة اإليه في الج�شم ، ويوؤكدوا قدرَتهم على اإح�شائِه اأو عدِّ

ب�شكل �شحيح .

خور ، وهي لعبة م�شهورٌة في اأنحاٍء كثيرة من  )*( القتراُع عن طريق ال�شُّ

العالم ، ويتم فيها اختيار َنْوعين ُمـْختلفين من ال�شخور ، �شواء في الّلون 
اأو الحجم ، ويقوم الحكم بين الالعبين ِبَتْخبئة النوعين ، كل نوع في يد 
، مطالًبا اأحد الالعبين بتحديد نوع اأو لون ال�شخرة في اإحدى اليدين، 
فاإذا نجح ، تم  تطبيُق حكٍم على الالعب الآخر ، اأما اإذا اأَْخفق فاإنه يقوم 

بتنفيذ الحكِم المطلوب على نف�شه .



دليـل اإر�صـادي 

ُمتناول  والتي في   ، القريبة  الأَ�ْشياء  اإِْح�شاء  العدَّ من خالل  الأطفال  يتعلم 
اأيديهم ، وكذلك من خالل الأَ�ْشخا�س القريبين منهم ، مثل : الأب اأو الأمِّ . 
)اأ�شابع  الأَ�شابع  با�شتخدام  العّد  كيفيَة  الأطفال  تعلِّم  ة  الق�شَّ وهذه 
ا�شتخدام  اإن   . فقط  خم�شة  اإلى  واحٍد  من  اأِْي  ؛  الواِحدة(  اليِد 
دًة للتعلُّم وممار�شِة العد . الأ�شابع في العد والح�شاب يعتبر َطريقًة جيِّ

والإح�شاء  العد  َكيفيَة  طفلك  لتعلِّم  الخيالية  الق�شة  هذه  ا�شتخدم 
.. بل  بالعدِّ والح�شاب  القيام  ِثقته / ثقتها في  الذي يزيد من  بالأُ�ْشلوب 
ا ، مثل : العينين ، الأنف  اإنه ليمكنك كذلك ا�شتخداَم اأع�شاء ج�شدك اأي�شً

.... اإلخ .



ناِجب                              واِحد ، ِاْثنان ، َثالثُة ، اأَْرَبعُة �شَ

 ِاْثنان ، َثالثُة ، اأَْرَبعُة اأَ�شاِبـع
            واِحد ،

                                 

          واِحدٌة ، ِاْثَنتاِن ، َثالُث ، اأَْرَبُع ، َخـْم�سُ َثَمراٍت ِمَن الَبلُّوط
           واِحد ، ِاْثَنان ، َثالثُة ، اأَْرَبعُة ، َخـْم�شُة اأَ�شاِبـع

غيرُة : ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

ناِجِب ، َوهَي َتْقفُز  »اْنُظْر اإِلى ال�شَّ

ِلَك ،اْح�ِشْب  َجرِة .. ِمْن َف�شْ َعلى ال�شَّ

ناِجِب ِمْن اأَْجلي ! « . َعَدَد ال�شَّ

غيرُة : ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

َجرِة  ناِجَب َقْد َقَفَزْت ِمَن ال�شَّ » َيْبدو اأَنَّ ال�شَّ

ِلك ، اْح�ِسْب  الْلِتقاِط ِثماِر الَبلُّوط . ِمْن َف�سْ

َعَدَد ِثماِر الَبلُّوط ِمْن اأَْجلي ! « .



َبعان                   واِحد ، ِاْثنان .. اأَْرَنباِن                       واِحد ، ِاْثنان .. اإِ�شْ

           واِحد ، ِاْثنان ، َثالثُة َنباتاِت َباِزلء ..
 

                 واِحد ، ِاْثنان ، َثالثُة اأَ�شاِبـع ..
   

غيِر نُْزهٌة َمَع البَطِّ الصَّ

غيرُة : » اأنا اأُِحبُّ  ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

ِلَك ،َعَدَد  ء . اْح�ِشْب ، ِمْن َف�شْ الباِزلَّ

ء ِمْن اأَْجلي ! « . َنباتاِت الباِزلَّ

غيرُة :  ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

غيٌر . ِمْن  ه اأَْرَنٌب �شَ » اْنُظْر ! اإِنَّ

ِلَك ، اْح�ِشْب َعَدَد الأَراِنِب  َف�شْ

غيرِة ِمْن اأَْجلي ! « . ال�شَّ



اَجتاِن                      واِحدٌة ، ِاْثَنتاِن  .. َدرَّ
َبعاِن            واِحد ، ِاْثَناِن ..  اإِ�شْ

ا . ْمٌر ُمـْمِتٌع َحقًّ                 اأوه ! اإِنَّ الَعدَّ ِبالأَ�شاِبِع َلأَ

غيرُة :  ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

ـها طاِئرٌة ! « »ُڤوووو ! اإِنَّ

َبٌع واِحٌد ....                          طاِئرٌة واِحدٌة .... اإِ�شْ

ـَها  غيرُة : اْنُظْر ، اإِنَّ ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

اجاٌت ! اأَْرُجوَك ، اْح�ِشْب َعَدَد  َدرَّ

اجاِت ِمْن اأَْجلي « . رَّ الدَّ



        واِحدٌة ، ِاْثنتان ، َثالُث ، اأَْرَبُع ، َخـْم�سُ َعَرباٍت

          واِحد ، ِاْثنان ، َثالثُة ، اأَْرَبَعُة ، َخـْم�شُة اأَ�شاِبـع

َجَهْت نَـْحَو الـَمدينِة  تَرََكْت ِصغارُ البَطِّ الغابَة َواتَـّ

اراٍت يَّ       واِحدٌة ، ِاْثنتان ، َثالُث �شَ

                       واِحد ، ِاْثنان ، َثالثُة اأَ�شاِبـع

غيرُة : »ِت�ُشو ِت�ُشو ُتوووت  ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

ْوُت الِقطاِر! اأَْرجوَك ،  ُه �شَ ُتوووت! اإِنَّ

اْح�ِشْب َعَدَد َعَرباِت الِقطاِر ِمْن اأَْجلي « .

غيرُة : »ُڤرووو ُڤروووم!  ُة ال�شَّ قاَلِت الَبطَّ

اراِت! اأَْرجوَك ، اْح�ِشْب  يَّ ِجيُج ال�شَّ ُه �شَ اإِنَّ

اراِت ِمْن اأَْجلي « . يَّ َعَدَد ال�شَّ






